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§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet med att presentera Ingela Bäckström och att 
lägga till ett nytt ärende (§ 6b) till dagordningen. 
   
§ 2 Presenterades nya modellritningar till vapen och logotyp för myndigheter. Bilaga 
1. 
a, Fortifikationsverket, förenklad ritning av ett vapen sedan länge i bruk. 
b, Inspektionen för strategiska produkter, logotyp med Lilla riksvapnet utan sköld. 
 



  
 
§ 3 Presenterades nya modellritningar till inom Försvarsmakten. Bilaga 2. 
a, Vapen för HMS Hercules 
b, Vapen för HMS Hector   
 
§ 4 Presenterades ett pågående arbete med modellritningar till hattmärke och ring för 
doktorer vid Lunds universitets konstnärliga fakultet. Bilaga 3. 
 
§ 5 Redogjordes för Riksarkivets yttranden angående  
a, logotyp för Dalarnas Hembygdsförbund, 
b, Carlsberg Sverige AB:s varumärke BlåGul, 
c, missbruk av Polismyndighetens vapen, 
d, Volvo Personbilar Sverige AB:s ansökan om användning av landskapsvapnen. 
 
§ 6 Redogjordes för Patent- och registreringsverkets beslut enligt förordningen 
1976:100 om vissa officiella beteckningar: 
a, Helsingborgs kommun användning av kunglig krona, 
b, Sveriges Export- och Investeringsråds användning av Lilla riksvapnet utan sköld. 
 
§ 7 Föredrogs Föreningens och Stiftelsens för den Beridna Högvakten ansökan om 
tillstånd till användning av Lilla riksvapnet i sin logotyp. 
Nämnden tillstyrker ansökan med hänsyn till beridna högvaktens långvariga bruk av 
denna symbol och verksamhetens nära anknytning till Försvarsmakten. 
 
§ 8 Föredrogs Jula AB:s ansökan om användning av Sveriges flagga i varumärket 
Bluewear. 
Nämnden tillstyrker ansökan med hänsyn till att sökanden är ett svenskt företag som 
avser att marknadsföra sina produkter utomlands och med hjälp av flaggan markera 
produkternas svenska ursprung. Detta följer den praxis som nämnden tillämpat under 



det senaste decenniet. 
  
§ 9 Ordföranden fastställde preliminärt 2015-04-24 kl 15.00 som tidpunkt för 
nästkommande sammanträde. 
 
§ 10 Ordföranden avslutade sammanträdet. 
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